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Kunst met keramiek. Lisette van de Born vertelt over de
keramiekgroep op de dinsdagochtend .
De bridge-kalender, uitleg over de Zomerbridge en de
‘hersenkraker’... lost u de vraag op?
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Verslag van bezoek aan leden bij feestelijkheden
of verdrietige zaken.
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VOV COMPUTER-WORKSHOPS

Bericht van de reiscommissie over de komende reizen.
Welke reizen gaan door en welke niet?.
Overzicht van de evenementen in 2019 en een
belangstellingsregistratie voor nog te plannen evenementen.
Na 19 jaar stoppen de computerworkshops bij de VOV.
Informatie over de computer-inloopochtenden.

Workshop
Internetbankieren
ING Voorschoten / VOV

Geachte leden van de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten,
Binnenkort organiseert ING Voorschoten in samenwerking met de
VOV een workshop internetbankieren. Tijdens deze middag krijgt u
de gelegenheid om vragen te stellen en zullen de medewerkers van
ING Voorschoten voor u klaarstaan om u verder te helpen met digitaal
bankieren. U zult de basiskennis leren en handige tips krijgen, zodat u
voortaan zelfstandig uw bankzaken thuis kunt regelen.
De workshop zal plaatsvinden bij de vereniging: Professor Einsteinlaan 3 te Voorschoten. Er zijn vijf vaste computers aanwezig op deze
locatie waar u gebruik van kunt maken. Daarnaast is het aan te raden
een eigen laptop, tablet en/of mobiele telefoon (opgeladen) mee te
nemen. Wanneer u al in het bezit bent van inloggegevens, dan graag
uw gebruikersnaam en wachtwoord meebrengen, zodat wij gericht
op uw persoonlijke vragen kunnen ingaan.
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EEN PORTRET VAN...

Bent u klant van ING en heeft u interesse in een snelcursus internetbankieren? Mail dan gerust naar roxan.zandbergen@ing.com.
Aanmelden kan t/m 31 mei 2019
Kunt u in uw mail aangeven welke vragen u heeft en tegen welke problemen u aanloopt? Op deze manier kunnen wij ons beter voorbereiden.
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Wij hopen u allen te zien bij de workshop internetbankieren.
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27
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Leer zelfstandig uw bankzaken thuis te regelen.

FOTORUBRIEK

Weet u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?
En reacties op foto’s uit vorige edities van de Nieuwsbrief.
Elke maand een interview met één van onze leden.
Rubriek over onderwerpen van vroeger.
Column van Dico van Barneveld: ‘Nederlands’
over taal, uitdrukkingen en woordgrapjes.
Column van Gisella van Duijnen; ‘Brood en spelen’.
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THEO

31

MOERKERK

33

PUZZEL

Column van Theo Groenewege; ‘Mijn loopbaan (1)’.
Verhaal over Moerkerk’s plantenparadijs
Elke maand een leuke puzzel en uitleg van de Bridge
‘Hersenkraker’ van pag 11.

Met vriendelijke groet,
Team ING Voorschoten.

DRINGEND GEZOCHT: BEZORGERS
De VOV blijft groeien en daarmee ook het aantal
Nieuwsbrieven dat elke maand bij onze leden
thuis bezorgd wordt.
Er is een tekort aan bezorgers waardoor
het elke maand een gepuzzel is om de
Nieuwsbrief bij iedereen op tijd te bezorgen.
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KORTINGSPARADE

Wie wil een paar uurtjes per maand
bezorgwerk doen?
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ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON

Heel graag aanmelden bij Theo Bakker:
Per e-mail: theovov@gmail.com
Of telefonisch op: 071 561 7907

Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.
Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

Van de Redactie
De redactie heeft weer een heel interessante Nieuwsbrief voor u samengesteld. U moet het deze keer wel twee maanden met
de Nieuwsbrief doen. Volgens het rooster slaan we immers één maand over en de volgende Nieuwsbrief ontvangt u dan in juli.
Naast veel informatie, de gebruikelijke mededelingen, overzichten van activiteiten en advertenties van de VOV sponsoren bevat de Nieuwsbrief diverse ingezonden artikelen van onze regelmatige inzenders. Gisella blikt met haar ‘Brood en Spelen’ op
een leuke manier terug op de provinciale verkiezingen, waarbij de winnaars wonnen en de verliezers ook een beetje daar zij
minder verloren dan in de opiniepeilingen voorspeld was. Theo schrijft - in drie delen - over zijn loopbaan in militaire dienst, bij
de Nationale Handelsbank en de verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845. In deze Nieuwsbrief deel 1 van Theo.
Dico beschouwt diepzinnig lastige uitdrukkingen over: ‘haar op de tanden’, ‘lange tenen’, ‘lange tanden’, ‘koude voeten krijgen’ en ‘in de schoot werpen’. Met je ‘handen in de klei’ kan je bij de VOV tot prachtige kunstwerken komen. De redactie was
erbij toen de kleioven afgelopen dinsdag openging en de versgebakken creaties één voor één uit de oven werden gelicht.
Lisette van de Keramiekgroep vertelt er van alles over.
Herinnert u zich het lavet nog? Monique legt u er haarfijn over uit. Bij ons thuis waren we nog lang niet aan een lavet toe.
Gewoon een teil om je te wassen in de jaren ’50 tot begin ’60. De lavetten en teilen zijn uiteindelijk allemaal in de tuinen beland om als plantenbak verder te gaan. Frank Moerkerk vertelt in een interview wat er voor plantenbakken te kust en te keur
te koop is.
Onze klimaatdoelstellingen genieten de laatste tijd volop politieke en publieke aandacht. Om mijn persoonlijke klimaatdoelstelling te behalen besloot ik dan ook meer naar mijn werk in Den Haag te fietsen. Als (net) 60-plusser mag dat wel klimaatneutraal op een elektrische fiets, vind ik. Eigentijds als ik ben, koos ik er een van een online webshop en liet de fiets met
stekker thuisbezorgen. De batterij bleek echter niet te activeren en dat is echt van vitaal belang voor een e-bike. Het duurde
tot enkele maanden voordat de leverancier erachter kwam dat er domweg een verkeerd bedieningspaneel was gemonteerd.
Na deze ontdekking kon ik eindelijk de auto voor de fiets verruilen om met een duwtje in de rug naar het werk te gaan. Op de
eerste rit gelijk een lekke band door een spijker. Haha, leedvermaak. Laat u door dit verhaal er niet van weerhouden er lekker
op uw e-bike op uit te gaan.
Wat u verder leest in deze Nieuwsbrief. Daan legt uit dat waar nu de ingang van Albert Hein aan de Schoolstraat is, zich
vroeger de voordeur van de historische villa Henriëtte bevond. Leuk om te weten. Als ik daar bij Albert Heijn boodschappen
ga doen, waan ik mij voortaan in villa Henriëtte.
Lief en Leed geeft u een overzicht van alle dankbare bezoeken aan de zieke en oudste jarige VOV leden. Top werk dames
en heer van Lief en Leed! De reiscommissie heeft vooral goed nieuws. Er zijn nog reizen met beschikbare plaatsen. Wacht
vooral niet met aanmelden.
Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op vrijdagmiddag 3 mei. De Commissie Belangenbehartiging laat u weten dat u anoniem via de Nieuwsbrief kunt vragen of er iemand met u mee wil wandelen, fietsen,
naar de bioscoop etc. U wilt dat wel, maar twijfelt misschien? Durf het nou maar eens. Samen doen is leuker. Zet die stap!
Tenslotte legt Chris van der Jagt uit waarom de computercursussen en workshops wegens gebrek aan animo zijn gestopt. De
computer-inloopochtend op de donderochtend blijft wel. Chris is jarenlang de trekker geweest van de computercursussen en
workshops waar heel veel leden dankbaar gebruik van maakten. Dat is een grootse verrichting van Chris en zijn vrijwilligers.
De complimenten gaan deze keer dan ook naar Chris en alle vrijwilligers die de computercursussen en workshops hebben
verzorgd. Heel goed gedaan, dank jullie zeer!

FOTO APRIL BRIEF

Op de foto kunstwerk ‘Allemansgeest’
gemaakt door beeldhouwer Guido
Sprenkels en geplaatst in 2008 bij de
Boerhaaveweg/Multatulilaan in Voorschoten. De foto is gemaakt door:
Willem Burwick.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende brief is weer een dubbelnummer voor juli en augustus
en zal eind juni verspreid worden.
Inzendingen die ons uiterlijk 10 juni
bereiken zullen we graag opnemen.
Ik wens u weer veel leesplezier.

NICO FENNES
Eindredacteur

3

VAN HET BESTUUR

Onze patiënten
belonen ons
met een 9
voor kwaliteit!

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

(bron:Qualiview onderzoek 2018)

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

vrijdag
3 mei 2019
aanvang:
14.00 uur
VOV Seniorencentrum,
Prof. Einsteinlaan 3
Voorschoten

Kolijn Fysiotherapie • Professor van der Waalslaan 25 • Wijngaardenlaan 2 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl
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10.
11.

Opening om 14.00 uur
Vaststellen agenda.
Goedkeuring notulen vergadering van 18 mei 2018.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Jaarverslag 2018.
Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.
Goedkeuring te reserveren gelden.
Goedkeuring financieel beleid 2018 en decharge van het bestuur.
Benoeming kascommissie 2019.
Samenstelling van het bestuur:
Volgens rooster aftredend: Dik Zweers; hij stelt zich beschikbaar voor herbenoeming.
Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid: André In ‘t Veen. Kandidaten voor een
bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 2 weken voor de jaarvergadering melden bij
het bestuur.
Rondvraag.
Sluiting.

NA AFLOOP VAN DE VERGADERING IS ER GELEGENHEID TOT NAPRATEN ONDER HET GENOT VAN EEN DRANKJE

Bij het boeken van Bij
eenhet
behandeling
u als lid van
boeken vanontvangt
een behandeling
ontvangt u als lid van
het VOV 10% korting
het10%
boeken
van bij
eenhet
behandeling.
hetbij
VOV
korting
boeken van een behandeling.

WIE WIL?
Het is enige tijd stil geweest rond onze rubriek “Wie Wil?” Dat betekent niet dat de actie daarmee ten einde is. In
tegendeel. Het voorjaar is aangebroken, de lentezon lacht ons tegemoet. Reden om te gaan wandelen of fietsen en
onderweg stoppen voor een kop koffie met of zonder gebakje. Maar misschien wilt u gewoon in het zonnetje met
iemand van gedachten wisselen over de uitslag van de verkiezing van de provinciale staten, of over de politiek in
Voorschoten.

OPENINGSTIJDEN | MAOPENINGSTIJDEN
T/M ZA 9:30 - 17:00
| MA T/M ZA 9:30 - 17:00
Wil je liever in de avond?Wil
geen
probleem
het geen
ons weten!
je liever
in de laat
avond?
probleem laat het ons weten!
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251SCHOOLSTRAAT
BG VOORSCHOTEN
+31 71
85 48
49 ||2251
BG542
VOORSCHOTEN
| +31 71 542 85 48
INFO@VANESSAKARREMAN.NL
| WWW.VANESSAKARREMAN.NL
INFO@VANESSAKARREMAN.NL
| WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Als u uw vraag naar wiewil@vovvoorschoten.nl stuurt of als brief in de brievenbus van Prof. Einsteinlaan 3 deponeert, wordt uw vraag als advertentie in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd. Via de coördinator krijgt u misschien
een reactie van een persoon die met u wil wandelen, fietsen, etc. De zon kan de VOV u niet garanderen, maar goed
gezelschap heeft meer kans. Uiteraard hoeft uw vraag niet te worden beperkt tot buitenactiviteiten, maar film, theater,
concert zijn ook geliefd bij veel mensen.
Kortom stuur uw vraag (voor 10 juni) naar het genoemde adres en wij zullen er voor zorgen dat die in de eerstvolgende nieuwsbrief wordt geplaatst.
In de e-mail of brief geeft u aan voor welke activiteit u graag een “maatje” zoekt. Ook geeft u aan op welke tijdstippen
en hoe vaak u die activiteit wilt uitvoeren. Bijvoorbeeld eenmaal per week of eenmaal per maand, of gewoon maar
een keer. U bepaalt zelf of u er uw geslacht en leeftijd bij wilt plaatsen en of u wensen hebt betreffende leeftijd of
geslacht van degene die reageert. Geef wel uw naam en telefoonnummer op. Om privacy reden zal uw naam echter
niet in de advertentie worden genoemd.
De Commissie Belangenbehartiging
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Activiteiten

Activiteiten

Lisette van de Born is met heel veel plezier en voldoening eigenaresse geweest van de damesmodewinkel Moda-Lisa in Leiden. In
2012 is zij - na 37 jaar - met de winkel gestopt. Lisette coördineert de keramiekgroep op de dinsdagochtend. Enthousiast vertelt zij
over deze activiteit.

Kunst met keramiek

ZOMER
STOP

door Lisette van de Born

‘Ik heb nu alle vrijheid om toe te geven aan mijn creativiteit en dat te delen met de keramiekgroep van de VOV. Iedere dinsdagochtend ben ik te vinden in het VOV seniorencentrum waar ik nu drie jaar begeleidster ben van de keramiekgroep. Het is fantastisch
dat de VOV deze activiteit aanbiedt en heerlijk om met een groep eigenzinnige creatieve vrouwen bezig te zijn met klei.
Met onze handen in de klei leven we ons lekker uit, laten we onze fantasie zijn gang gaan, genieten we van het proces van het
maken, is het een feest om uit te zoeken hoe je de klei in elkaar zet en hoe je de kleuren combineert.
Het plezier om samen bezig te zijn, dezelfde interesse te delen en te ontdekken dat je best goed bent in het boetseren, geeft meer
zelfvertrouwen. Sommigen zijn voor het eerst begonnen, anderen zijn er al wat langer. We inspireren en leren van elkaar. Er wordt
veel gelachen en lief en leed gedeeld. Zo ontstaan mooie gesprekken of is een ieder geconcentreerd in stilte bezig. Dit alles onder
het genot van een kopje koffie of thee met een koekje.
Je kan de hele ochtend met de klei bezig zijn zonder resultaat, maar dat is helemaal niet erg want alleen al bezig zijn met klei is zo
ontspannend! De volgende keer ontstaan er prachtige vormen waar we dan heel erg trots op kunnen zijn.
In het maakproces wordt de klei met de hand gevormd met - in sommige gevallen - een mal als basis. Met een kleiwals wordt de
klei samengeperst tot een grote kleiplaat, waar je onder andere een mooie vaas van kan maken. De volgende stap is het samenstellen en opbrengen van het glazuur, waarna het stoken in de oven begint. Als de oven dan open gaat is het steeds weer spannend
en genieten om te zien wat het resultaat is. Vaak is het ‘oohh wat mooi’ - en soms valt het een beetje tegen. Zo ontstaan mooie
kunstwerken met liefde gemaakt.’
Heb je zin om mee te doen na het lezen van dit stukje? Wil je ook ervaren hoe heerlijk het is om alle spanningen en dagelijkse
beslommeringen door je knedende handen in de klei te laten wegvloeien? Loop dan eens op de dinsdagmorgen tussen 9.30 en
12.00 uur het VOV seniorencentrum binnen om kennis te maken. Je bent van harte welkom!
Vraag naar Lisette voor meer informatie!

Nieuws van de Klaverjasclub
Even een huishoudelijke mededeling omtrent het eindigen van de dinsdagmiddagclub.
Op 28 mei hebben we weer onze laatste middag, zoals
gewoonlijk met een paar spelletjes klaverjas en daarna
een borrel en een hapje, zoals u gewend bent.
Zoals iedereen wel weet stop ik daarna 3 maanden en
ben weer van de partij in september.
Ria Noort is bereid om in de zomermaanden door te
draaien, mits er minimaal 3 tafels bezet zijn. Ik wil dus
graag weten wie er in deze maanden door wil kaarten,
zodat ik dat met Ria kan bespreken. U kunt dit doorgeven op Tel.: 071 5316358.
Op 4 september beginnen we dan weer met een nieuw
seizoen, maar dat zal ik in mei nog een keer laten weten.
Thea de Jong

Brei- en haakgroep op de dinsdagmorgen
De dames van de brei- en haakgroep hebben inmiddels al honderden
kleden gebreid en gehaakt voor derdewereldlanden. Respect daarvoor! Daarnaast worden er nog veel meer leuke dingen gemaakt en is
het ook heel erg gezellig om samen bezig te zijn.
De brei- en haakgroep raakt wel een beetje door de voorraad wol
heen. Heeft u restjes wol liggen waar u vanaf wilt? Wij zijn blij met
alle soorten wol!
U mag het afgeven in het VOV gebouw
aan de Prof. Einsteinlaan 3 in Voorschoten.
Wilt u het liever laten ophalen? Laat het
even weten via een bericht naar: kopij@vovvoorschoten.nl of bel naar:
Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84.

De VOV boekenkast
Wij hebben sinds kort een prachtige nieuwe boekenkast. Zoals u ziet kunnen er nog heel wat boeken bij.
Heeft u boeken die u kwijt wilt? Wij vullen er graag
onze boekenkast mee aan.
Leest u graag? Kom dan eens langs om een mooi
boek uit te zoeken dat u als VOV-lid gratis mag lenen.
De boekenkast staat in de grote zaal van ons verenigingsgebouw, Prof. Einsteinlaan 3. Wanneer de vlaggen uithangen zijn we open en kunt u zo binnenlopen!

U BENT
VAN HARTE
WELKOM!
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Iedere dinsdag om 10.00 uur GRATIS KOFFIE
in het VOV Senioren Centrum (VSC Prof. Einsteinlaan 3)
Kom eens langs en ervaar de gezelligheid in ons VOV Centrum!
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BridgePagina
Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

ZOMERBRIDGE IN
HET VOV CENTRUM
MAANDAG KALENDER
Tot 29 april opfriscursus

G• J• KRIEK

BV

A A N N E M E R S B E D R I J F

29 april t/m 27 mei, bridge van
13.30 - 16.30 uur
Na 27 mei: zomerstop
Start 2019/2020: 02 sep 2019

DINSDAG KALENDER
BRIDGECLUB TOGV
t/m dinsdag 4 juni
Van 19.45 - 23.00 uur

DOBBEWEG 13 • 2254 AG VOORSCHOTEN • TEL. (071) 561 61 78 • FAX. (071) 561 92 59

Welkom aan Boord!
Stel uw vaartocht op maat met ons samen:
• Volledig verzorgde arrangementen voor gezelschappen.
• Perfect voor (bedrijfs)feesten, bruiloften,
vergaderingen, seniorreizen etc.
• Afvaartlocatie, vaarroute en cateringmogelijkheden
altijd in overleg.

Nieuwe
kraan of
complete
keuken?

Ook
voor klein
onderhoud!

Paasdrive: 16 april 2019
Wijnprijsdrive: 4 juni 2019
Start 2019/2020: 03 sept. 2019

DONDERDAG KALENDER
t/m 23 mei bridge van
13.00 - 16.30 uur
Einddrive: 23 mei 2019
Start 2019/2020: 05 sep 2019

• De dinsdagavond zomerbridge wordt

gehouden op dinsdagavond van 19.30
tot 22.45 uur op 11, 18, 25 juni en 2 juli.
Zaal open 19.00 uur.
• Aansluitend speelt de donderdagmiddag
zomerbridge van 13.30 tot 16.30 uur, zonder pauze, in de maanden juli en
augustus startend op 4 juli en de laatste keer op 29 augustus. Zaal open 13.00
uur.
• Alles speelt zich af in het VOV centrum aan de Professor Einsteinlaan 3 in
Voorschoten.
• De zomerbridge is bedacht als vrije inloop voor eenieder uit Voorschoten en
omliggende gemeentes, u hoeft geen lid van de VOV te zijn.
• Graag met partner komen, maar is niet verplicht. U mag ook alleen komen.
De kosten zijn € 2,50 per persoon, wel of geen lid van de VOV.
• We gebruiken de bridge-it kastjes, dus de uitslag is bekend zodra de laatste
tafel afsluit, tevens wordt de uitslag per e-mail verzonden zodat u dat thuis nog
eens rustig kunt nakijken.
• Koffie en thee kost € 0,50 per kopje en alle andere consumpties fris/glas wijn/
      flesje bier € 1,00
• Bij deelname van 5 of 6 tafels wint één paar een fles wijn, bij 7 of meer tafels
winnen twee paren een fles wijn. De winnaars worden vastgesteld aan de hand
van een van te voren, iedere zitting opnieuw, willekeurig gekozen percentage
in de uitslag of plaats op de ranglijst.

DE VOV ZIET U GRAAG KOMEN EN HEET U VAN HARTE WELKOM

www.barthenkeuken designcenter.nl
Korevaarstraat 11 Leiden
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van Hulst

De hersenkraker komt weer uit de
Bridge Beter Kalender van Alpha
Bridge BV uit Hazerswoude-Rijndijk.
Voor degenen die er niet uitkomen,
staat de uitleg op pagina 33.
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Lief en Leed

KIJKT U WELEENS OP ONZE WEBSITE?

WWW.VOVVOORSCHOTEN.NL
Op onze website vindt u alle
informatie over de VOV.
Hoe u zich kunt aanmelden als
VOV-lid, de digitale Nieuwsbrief,
verslagen over reizen en
evenementen, aktiviteiten,
worshops en nog veel meer.

G. Besuyen
Rijwielspecialist
Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl

Mevrouw C. Waaijer-van Leeuwen, 92 jaar, kreeg Thea op bezoek. Ze
hebben heerlijke koffie gedronken met een Engelse macaron. Mevrouw
had een fijne verjaardag gehad.
Mevrouw J.M. Overgaauw-Rust is regelmatig met de VOV op reis geweest en daar werden met Thea fijne herinneringen over opgehaald. Helaas gaat mevrouw fysiek wat achteruit; gelukkig kan ze met het clubje
Zuid-West nog leuke dingen doen.
Mevrouw W.P. Hage-Straathof, 91 jaar, vertelde aan Thea dat ze haar
verjaardag bij het Eiland van Ome Niek had gevierd. Helaas kwam de
schoonmaakster dus werd het een kort bezoekje. Wel was ze verrast met
de doos bonbons.
Piet bracht een bezoek aan mevrouw W.M. Paardekooper-Kloosterman. Helaas is al enige tijd haar man in Topaz Vlietwijk opgenomen. Het
alleen-zijn valt haar zwaar, maar zij is nogal optimistisch van aard en slaat
zich er goed doorheen. Piet vond het een plezierig bezoek.
Weer heeft Piet telefonisch contact gehad met de heer W.F. van Leeuwen. Nu bleek mijnheer in het hospice te Leiden te zijn opgenomen en
was er vrijwel geen gesprek mogelijk. Inmiddels vernamen wij dat de heer
Van Leeuwen is overleden. Wij wensen zijn familie veel sterkte.
Joke is bij mevrouw T. Markus-van Engelenburg voor haar 92ste verjaardag geweest. Zij werd verwelkomd door een rode kater bij de voordeur, die zat te wachten op een snoepje. Zij hebben over veel dingen
gepraat, onder andere dat mevrouw niet meer auto rijdt en fietst; dat vindt
ze heel jammer. De kinderen komen iedere dag langs, maar het is ook fijn
dat de buren elkaar helpen waar het kan. Het was een geslaagde middag.

Afscheid
nemen doen
we samen.

Lien bezocht mevrouw S. Monterie-Reints Bok voor haar 93e verjaardag. Tijdens het thee drinken, gepaard gaande met allerlei lekkers, is er
heel wat gepraat. Mevrouw heeft met haar verjaardag heerlijk geluncht
met dochters en vriendinnen bij restaurant Allemansgeest.

Uitvaartverzorger Rob van der Kraan

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we
samen uw wensen bespreken.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Van der Luit
T 071 - 573 08 30
E leiden@monuta.nl
I www.monuta.nl/leiden

Van der Luit

Tineke werd hartelijk ontvangen door mevrouw J.M. Kamphues-v.v.
Boogaart en schoondochter uit Amerika. Mevrouw heeft haar 90ste verjaardag gevierd in de Engelberthahoeve, waar de familie een drieluik gemaakt heeft over haar leven; daar was ze nog helemaal vol van. De broer
van haar man kwam ook nog even langs met vrouw en zo was de tijd
weer snel om. Het was een gezellige koffie-ochtend. Nogmaals bedankt
voor de bloemen van de VOV.

Voor het opgeven van feestelijkheden of
voor verdrietige zaken kunt u contact opnemen met Els van Brink, 06 306 174 02
De leden die een bezoekje krijgen beslissen altijd zelf of ze genoemd willen
worden in onze Nieuwsbrief.
Kent u iemand die wel een bezoekje kan gebruiken? Meld het de Lief en Leed-commissie. Wij
stellen dat zeer op prijs!

Mevrouw J.C. van Engelen-Olsthoorn is ook
door Els bezocht. Mevrouw heeft het de laatste tijd
niet echt gemakkelijk gehad. Eerst het overlijden
van haar man en daarna tobben met haar gezondheid. Nu heeft ze ook nog een operatie achter de
rug. Gelukkig gaat het nu de goede kant op. We
hebben gezellig gekletst voordat de laatste twee
hechtingen uit haar oog verwijderd werden.
Mevrouw J. de Bruin-Kagenaar verblijft in Revitel. Het was een verrassing voor haar dat ze bezoek kreeg van Els. Het was een gezellig theeuurtje waarbij ook haar zoon en schoondochter
aanwezig waren.
Emmy heeft een bezoek gebracht aan mevrouw
S.C. Hartogensis-Dijkgraaf.
Monique bezocht de heer M. van Bohemen voor
zijn 90ste verjaardag. Hij vertelde dat je beter niet
meer aan de voorkant slaapt omdat het tegenwoordig op de Voorstraat tot heel laat wel erg rumoerig
is. Herinneringen aan Voorschoten voor, tijdens en
na de oorlog werden gedeeld. Hij dankt de VOV
voor de bonbons.

Mevrouw A.H. Verboon-van der Plas is 94 jaar geworden. Ze is heel
trots op de zaak die zij samen met haar man runde aan de Da Costastraat
in Leiden die nu 100 jaar bestaat. Zij hebben destijds de melkwinkel
overgenomen van haar schoonouders en deze winkel uitgebreid met levensmiddelen er bij. Toen het voor mevrouw – haar man was inmiddels
overleden – te zwaar werd, hebben de zoons Verboon hun levenswerk
voortgezet en uiteindelijk is er zelfs catering bij gekomen. Zij leveren nu
aan bejaardenhuizen en één van de zoons rijdt met een auto in de Mors
en Zuid-West om de klanten te bedienen. Mevrouw vond het fijn dat Els
een kopje thee kwam drinken in haar fijne appartement en haar verhaal
wilde vermelden in de nieuwsbrief.
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Sportinstituut Goederaad is al ruim zestig jaar een begrip in Voorschoten en omgeving en staat bekend om de constante, hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Overig lesaanbod
Woensdag 10.30-11.30 uur

Seniorengym
Woensdag 11.00-11.45 uur

• Aerobics
• Judo
• Kickboksen
• Taekwon-Do
• Taijiquan

Reizen
VAN DE REISCOMMISSIE

Raadhuislaan 43, Voorschoten | www.sportinstituutgoederaad.nl | www.goederaadﬁtness.nl

ameetman
verzekeringen

Al 60 jaar een begrip in Voorschoten!
Voor een eerlijk en onafhankelijk advies.
www.hameetman.nl
info@hameetman.nl
0623 69 0623 (Alléén WhatsApp)
071 561 49 33

Wij hebben goed nieuws en slecht nieuws te melden. Laten wij maar beginnen met het
slechte nieuws. De geplande dagreis van 11 april met onder meer bezoek aan het chocoladeatelier in Ridderkerk hebben wij helaas moeten annuleren. Daar bleek toch te weinig belangstelling voor. Evenzo hebben wij de meerdaagse busreis naar Zuid-Engeland
moeten annuleren. Weliswaar waren er 17 aanmeldingen en hebben wij overwogen om
deze reis toch door te laten gaan met een kleine prijsverhoging. Maar bij navraag bij de
reisorganisatie bleek dat doorgang alleen maar plaats kon vinden met een aanzienlijke
prijsverhoging. Wanneer de prijsverhoging tot € 50,= beperkt zou zijn gebleven was dit
wellicht nog overkomelijk geweest, maar de verhoging ging dit bedrag ver te boven. Niettemin zouden wij de reis volgend jaar weer in de reisbrochure 2020 kunnen opnemen
maar dan zou de reiscommissie wel graag vooraf vernemen hoeveel belangstellenden er
voor deze reis zijn. U kunt uw belangstelling daartoe kenbaar maken via reiscommissie@
vovvoorschoten.nl
En dan nu het goede nieuws. De dagreizen van 14 mei, 27 juni, 16 juli en 26 september
gaan door. Wat betreft de dagreizen van 22 augustus en 15 oktober zien wij graag nog
meer aanmeldingen tegemoet. Dit laat onverlet dat u zich natuurlijk ook nog steeds kunt
aanmelden voor de andere dagreizen. De dagreis van 14 mei gaat naar Brabant en is heel bezienswaardig, waarbij ook veel in
de open lucht valt te bekijken. En niet te vergeten mei is doorgaans een zonnige maand met aangename temperaturen. Dus een
mooie dag om er op uit te gaan. Daarnaast wordt de reis besloten met een gezellig diner in het restaurant de Heren van Montfoort,
waar wij vanwege de goede kwaliteit vaker aanleggen. Dus de reiscommissie hoopt op nog veel aanmeldingen voor deze reis.
Deze hoop spreken wij ook uit voor de boottocht van 27 juni aanstaande. Als het net zulk weer wordt als vorig jaar tijdens de boottocht, dan wordt het helemaal genieten. Maar los van het weer was het ook buitengewoon gezellig. Dus meldt u aan alsmede voor
de dagreis van 16 juli en de overige dagreizen. Het zijn bezienswaardige dagtochten met ook veel aandacht voor de inwendige
mens.
Voor wat betreft de meerdaagse reizen kunnen wij u melden dat de busreis naar de Harz in Duitsland doorgaat. U kunt zich nog
steeds aanmelden voor deze reis. Wat betreft de reis naar de Elzas staat de teller inmiddels op 23 aanmeldingen. Wat de reiscommissie betreft gaat ook deze reis door, hoewel wij graag zouden zien dat zich nog meer mensen aanmelden. Bij een minimum van
30 personen kan de reis zonder problemen doorgaan. Bij minder deelnemers is er mogelijk kans op een prijsverhoging die wij als
reiscommissie graag wensen te voorkomen.

Drukkers
met commitment

Dipas druk&print
Industrieweg 76
2712 LC Zoetermeer

Tel.: 079 - 341 86 06
www.dipas.nl
info@dipas.nl
Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WILT U ADVERTEREN IN DE
VOV NIEUWSBRIEF?
Mail dan naar:
advertenties@vovvoorschoten.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Wat betreft de aanmeldingen voor de reizen naar Montferland en de Wijncruise loopt het nog niet storm. Voor wat betreft de
reis naar Montferland hebben zich thans 10 personen aangemeld maar zitten wij met een deadline van 15 mei aanstaande. Als
reiscommissie zullen wij proberen deze deadline in tijd te verschuiven, maar graag zouden wij dan ook meer aanmeldingen zien.
Mocht u belangstelling hebben voor de reis naar Montferland meldt u zich a.u.b. snel aan, zodat de reiscommissie niet gedwongen
wordt deze reis te annuleren wegens onvoldoende deelname. Dit zelfde geldt voor de Wijncruise, hoewel de deadline daarvoor
wel verder weg in tijd ligt.

KRASKORTING
In de vorige nieuwsbrieven hebben wij melding gemaakt dat wij in bespreking zijn met KRAS over de toe te passen korting van
5% op reizen die via internet worden geboekt. Wij kunnen u berichten dat ons door KRAS is toegezegd dat deze korting conform
het op 1 maart 2018 ondertekende contract vooralsnog van toepassing blijft. Dit contract loopt van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019
en kan steeds stilzwijgend met een jaar worden verlengd. Beide partijen kunnen dit contract overigens wel met een opzegtermijn
van drie maanden beëindigen. Of KRAS dit contract wel of niet wenst voor te zetten is nog niet duidelijk, maar indien het contract
niet wordt voortgezet zullen wij hier tijdig over worden geïnformeerd.
REISBROCHURE 2020
Hiervoor hebben wij u verzocht aan te geven of er belangstelling is voor een busreis naar Zuid-Engeland volgend jaar. Dit laat
onverlet dat het u vrij staat om ook andere bestemmingen aan de reiscommissie te melden. Als reiscommissie zijn wij ons namelijk
ook alweer aan het voorbereiden voor de reisbrochure voor volgend jaar en denken daarbij ook aan het organiseren van vliegreizen naar Griekenland, Malta, Kanaaleilanden of Ierland, dan wel anderszins. Wij zouden graag vernemen naar welke bestemmingen uw voorkeur uitgaat en of u liever per bus of vliegtuig reist met een bus op de plaats van bestemming . U kunt dit kenbaar
maken via reiscommissie@vovvoorschoten.nl
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ENTEN
EVENEM
MMA
PROGRA

2019

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
De evenementencommissie heeft voor u weer een gevarieerd programma samengesteld en we hopen dan ook dat we een
goede keus hebben gemaakt. Wij denken dat er voor ieder wat wils bij zit en dat er veel plezier aan kan worden beleefd.

23 MEI
2019

7 JUNI
2019

Veel redenen om een duik in Het Wedde te nemen

Zwemmen maakt slanker en sterker én is verfrissend! Voor heel veel mensen is zwemmen een goede
opstap om fit te worden of te blijven. Medewerkers van zwembad Het Wedde weten uit ervaring welke
voordelen zwemmen biedt:

MUSICAL OP HOOP VAN ZEGEN
Locatie: Leidse Schouwburg.
Kosten: € 39,50 voor leden, € 42.- voor niet leden. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Rekeningnummer: NL35INGB0006564156 t.n.v. Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v. Op Hoop van Zegen. Uw aanmelding is definitief na betaling.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 4 weken voor het evenement bij Anja van Teijlingen
Tel: 06 536 895 17 of email: pdcteijlingen01@gmail.com

Concerto Köln DE VIER CONCERTMEESTERS
Locatie: Stadsgehoorzaal leiden
Kosten: € 30,- voor leden, € 32.50 voor niet leden. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Rekeningnummer: NL35INGB0006564156 t.n.v. Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v. Concerto Koln. Uw aanmelding is definitief na betaling.
Uw aanmelding en verzoeken graag opgeven, liefst via een E-mail, bij Aad Bechtholt:
awbechtholt@casema.nl, of mobiel: 06 2342 7377

De evenementencommissie heeft de volgende activiteiten voor u op de planning staan:

Veilig afvallen
Zwemmen is voor iedereen die te zwaar is een heel doeltreffende manier om af te vallen. Het is een
prima begin om in beweging te komen. De opwaartse druk van het water zorgt ervoor dat het lichaamsgewicht veel minder invloed heeft op de gewrichten. Dit verkleint de kans op blessures.
Natuurlijk vergt iedereen die te zwaar is extra inspanning van zijn hart. Voorzichtigheid is dan ook
geboden, vooral voor mensen die na een lange onderbreking beginnen te oefenen. Zwemmen is dan
één van de veiligste vormen van bewegen, en één van de gezondste.
Spieren oppeppen
De natuurlijke weerstand van het water verhoogt automatisch de intensiteit van al uw bewegingen/
Dit maakt zwemmen een uitstekende manier om uw spieren te versterken. Schoolslag versterkt de
spieren van het binnenbeen en de bovenarm. Crawl is dan weer goed voor de versterking van de
armspieren.

WIJNPROEVERIJ

BASKETBALWEDSTRIJD

BELANGSTELLINGSREGISTRATIE

BELANGSTELLINGSREGISTRATIE

Zonder schokken
Bij zwemmen zijn er geen harde schokbewegingen die opgevangen moeten worden, zoals bij hardlopen. Zwemmen belast uw gewrichten dus veel minder. Opstaan, aankleden, een jas aantrekken – met
stramme knieën kan dat heel moeizaam gaan. Voor mensen met stramme gewrichten kan zwemmen
daarom een erg heilzame vorm van bewegen zijn. Het traint de flexibiliteit van uw gewrichten, ook op
hogere leeftijd – zwemmen is misschien wel de beste lichaamsbeweging voor ouderen.

Na het grote succes van de vorige keer willen wij in samenspraak met slijterij Adegeest op donderdagavond
26 september wederom een wijnproeverij organiseren.
Proef de diverse wijnen en de lekkere kaashapjes.

Fun en fris
Water trekt ons aan. Aan het water zijn kalmeert en geeft energie, in het water zijn geeft kracht.
Zwemmen is leuk, verfrist en biedt door inspanning de broodnodige ontspanning.

De kosten van dit spektakel: € 17,50 voor leden en
€ 20,- voor niet leden. Aanvang 19.30 uur.

Zwembad Het Wedde
Zwembad Het Wedde biedt u een scala aan zwemactiviteiten.
Een bezoek aan het zwembad is eenvoudig en niet duur. U kunt er in een
sportieve omgeving, op verschillende niveaus werken aan uw lichaam of lekker
ontspannen. Wanneer zien we u (weer)?

Meer informatie? Kijk op:
www.zwembadhetwedde.nl of bel: 071-5614848

We willen graag weten of hier voldoende belangstelling voor
is. Indien u interesse heeft kunt u zich nu alvast opgeven via:
gevanniekerk@hotmail.com

Bij voldoende belangstelling willen wij graag weer eens een
bezoek aan een basketbalwedstrijd organiseren.
Datum, locatie en tijd volgen nog.
Heeft u interesse? Laat het ons weten en stuur een
interessebericht via:
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

19 OKT
2019

VOV
FEESTAVOND
Noteer alvast
in uw agenda!

16 DEC
2019

VOV
KERSTDINER
Noteer alvast
in uw agenda!
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Laat uw eigen biografie schrijven

ComputerWorkshops

‘Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven...’
Maar zelf doen is een te grote stap.
Vertel ons uw (levens)verhaal en wij zetten het voor u op papier.

NA 19 JAAR STOPPEN DE VOV-COMPUTERCURSUSSEN!

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

info@Life-In-Letters.nu
Web & Wijs geeft al 5 jaar iPad-les aan huis!
De iPad of tablet beter leren bedienen
en uitgebreid vragen kunnen stellen in
uw eigen tempo.
Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?
Web & Wijs komt bij u langs!
www.webenwijs.nl

071-572 52 50 06-143 606 64

Web & Wijs

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!
Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting,
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

VerhuisService
Voorschoten BV

“Neem tijdig de regie
in eigen hand en
leg uw wensen vast
in een levenstestament”
Bel voor meer informatie naar
071 561 40 40

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Rond de jaren 1990 kwam de personal computer goed in
zwang. Veel senioren gingen ermee aan de slag en wilden
zich bekwamen in het gebruik van de computer. Daarom
besloot het toenmalige bestuur van de ANBO, afdeling
Voorschoten in 2000 om computercursussen te gaan organiseren. Formeel vielen die onder de verantwoordelijkheid
van de VOV, die in 2003 is opgericht om de reizen van de
ANBO, afdeling Voorschoten te organiseren.
Miel Baetens werd bereid gevonden om een computercursus op te zetten en vrijwilligers te bekwamen in het gebruik
van de pc. Voorzitter Harrie de Jong ging een en ander
regelen. Resultaat: de firma Hamers stelde een ruimte ter
beschikking, de Rabobank schonk een aantal computers
en de gemeente stelde overtollig meubilair ter beschikking.
Met een team van zo’n 20 vrijwilligers werd in de begintijd
een aantal cursussen gegeven: een Oriëntatiecursus, een
Beginnerscursus, een Vervolgcursus en een Fotobewerkingscursus. Het liep storm. Er waren zoveel aanmeldingen, dat er wachtlijsten waren.
Na de afsplitsing van de VOV van de ANBO in 2008 ging de
VOV door met het geven van computerlessen. In de loop
van de tijd werd de pc steeds meer gewoon. De belangstelling voor de computercursussen liep terug. De wachtlijsten
verdwenen. De diverse cursussen werden vervangen door
een Basiscur-sus Windows en workshops over diverse onderwerpen.
Na Windows 98 kwam Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en in 2015 Windows 10.
In 2010 waren de oude computers niet meer geschikt voor
de laatste versies van Windows.
De VOV heeft toen nieuwe computers aangeschaft, waarop
drie versies van Windows op konden staan: W7, Vista en
W8. Nu zijn dat W7, W8.1 en sinds 2015 W10. Zo konden
we onze cursisten nog jarenlang van dienst zijn.

De VOV-computercursussen voorzagen nog steeds in een
behoefte, alhoewel de belangstelling langzaam terugliep.
Tegenwoordig heeft de huidige generatie senioren op hun
werk al zoveel kennis opgedaan met de computer, dat een
basiscursus Windows niet meer nodig is. Vorig jaar werd
dan ook besloten dat de VOV-computercursussen geen basiscursussen Windows meer geven. Er is geen belangstelling meer voor.
Als alternatief hebben we dit cursusjaar korte workshops
aangeboden over diverse onderdelen van Windows. Zoals de mogelijkheden van Windows Verkenner bij het geordend opslaan van documenten en foto’s of het zoeken
naar een speciaal bestand. Workshops over diverse onderwerpen als de app ‘Foto’s’, ‘Windows Edge’ en ‘Foto’s en
bestanden opslaan in mappen’ trokken aanvankelijk cursisten, maar bleken later geen cursisten meer aan te trekken.
Ook de workshop ‘Basiskennis iPad’ begon duidelijk minder
cursisten te trekken. In de tweede cursusperiode van 26
november t/m 1 februari zijn er geen workshops gegeven
omdat er nauwelijks of geen cursisten waren. In de derde
periode van 11 februari t/m 5 april zijn van de elf workshops
er maar twee doorgegaan met een minimaal aantal cursisten. Deze twee workshops gingen over de iPad.
Blijkbaar is er geen behoefte meer aan computercursussen
en workshops over Windows of iPad.
Vandaar dat in overleg met het bestuur is besloten dat de
VOV stopt met het geven van computercursussen en workshops. Er komen dus geen computercursussen en workshops meer.
Waar wel behoefte aan blijkt te bestaan, is hulp bij problemen. Daarvoor zijn de inloopochtenden. Werkt een en ander niet naar behoren, dan kunt u op de inloopochtenden
terecht voor gratis hulp en advies.

DE COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN
De inloopochtend voor computerproblemen wordt IEDERE donderdag van 10.00
tot 12.00 uur gehouden in het VOV seniorencentrum aan de Prof. Einsteinlaan 3.

Schoolstraat 117-119
Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Bestemd voor iedereen die vragen heeft over de computer, tablet of smartphone. Werkt
een en ander niet naar behoren, dan kunt u op de inloopochtenden terecht voor gratis hulp
en advies. Neem uw laptop, tablet of smartphone mee (vergeet het netsnoer niet!), zodat
de begeleiders u kunnen helpen het probleem op te lossen. Wilt u meer weten over bijvoorbeeld Windows Verkenner, Windows
Edge of een ander onderdeel van Windows of van de iPad, dan kunt u een handleiding van een van onze workshops krijgen om
uw kennis over een onderwerp te vergroten. Die handleidingen kunt u thuis doornemen. Als u iets niet duidelijk is, kunt u op de
inloopochtend uitleg en hulp krijgen. Op deze manier kunt u individueel een workshop volgen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer Chris van der Jagt. Tel.: 071-561 84 80 (na 10.00 uur)
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Wie herkent deze foto? En wie kan iets vertellen over de plaats waar deze foto gemaakt is?
Uw reacties graag vóór 10 juni insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl Handgeschreven reacties kunt u
sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

REACTIE OP DE NOVEMBER-FOTO:
Ik las in de VOV Nieuwsbrief, Dec 2018/Jan 2019, op blz 21 een reactie van
Daan Heijmans die hij plaatste op een foto van Villa Henriette en de boom op
de hoek van de Schoolstraat (vroeger leidseweg) en de Raadhuislaan.
Er wordt vermeld dat Villa Henriette in de weg stond voor de bouw van de AH
destijds en moest worden afgebroken. Maar de villa stond er nog steeds toen
AH (de oudere versie jaren 1969) al klaar was.
De reden dat de villa
moest worden gesloopt
was de aanleg van parkeerplaatsen naast de
AH.
Ik hoor wel vaker van
mensen, dat de villa gesloopt zou zijn voor de
bouw van de AH, wat dus
onjuist is.

3

1
2
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1.Villa Henriette. 2. AH rond 1969. 3.De Boerderij van Lekkerkerker, nu het Treubplein.

Bijgaand een luchtfoto
waarop te zien is dat de
villa er nog staat (naast
de oude AH) en ook nog
de Boerderij van Lekkerkerker die moest wijken
voor de parkeerplaatsen
op het Treubplein.
Ronald Kriek

FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

REACTIE OP DE APRIL-FOTO ▼
De Schoolstraat waar enkele jaren geleden een herbouwde supermarkt
met een nieuwe winkelgalerij tot stand kwam was eens de locatie van
deze arbeiderswoningen. Op de plaats waar nu de ingang van de supermarkt is stond eens een mooie historische villa, Henriëtte genaamd.
In de zeventiger jaren moest er ruimte komen voor moderne bouw. Gevolg was dat de slopershamer uit de kast werd gehaald en daarmee dit
stukje nostalgie deed verdwijnen. Voor de rij huisjes die in de onmiddellijke omgeving van de supermarkt stonden was ook het einde nabij.
Grenzend aan de oude woningen staat dierenwinkel Verhoog ook bekend van granen en zaden. Deze winkel heeft de sloop overleefd en is
nog steeds in bedrijf.
Links op de foto is nog enigszins de toren van de Laurentius kerk te
zien. De woningen zijn mij niet vreemd omdat daar enige tijd een familielid woonachtig was en ik daar zo nu en dan op bezoek ging.
Zoals de foto laat zien was er weinig ruimte tussen de woningen en de
tramrails. De blauwe tram ook wel Boedapester genoemd vanuit Den
Haag, reed hier vele malen overheen hetgeen inhield dat men zeer alert
moest zijn. Een ongeluk lag in een klein hoekje. In 1961 kregen de bewoners een veiliger gevoel toen men vernam dat het doek was gevallen
voor de trammaatschappij, de tram verdween voorgoed uit het straatbeeld. Het vervoer werd door een busonderneming overgenomen. Geringe tijd later werden de tramstellen naar een open plaats gedirigeerd
ten noorden van de Hofweg. Hier werden ze verbrand en wat overbleef
was oud ijzer. De blauwe tram heeft van 1924 tot 1961 in Voorschoten
gereden.
Daan Heijmans

◄

De situatie van toen naar
nu. Met dank aan Ronald
Kriek voor de foto’s.
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EEN PORTRET VAN...

Thea de Jong

Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf
Wilt u geïnterviewd worden voor deze
rubriek? Stuur dan een bericht naar:
kopij@vovvoorschoten.nl

Deze keer een portret van Thea de Jong, de coördinator van de VOV klaverjasmiddag. Thea woont al 33 jaar met haar man
naar haar zin aan het Roosje Voserf. Het kleurrijke schilderij boven de tafel laat een Anton Pieck-achtige Brielse straat zien
waarin Thea’s ouderlijk huis staat.

Gaat u verhuIzen? Heeft u klussen in- of

rond het huis? Bel RvR Verhuizingen & Diensten.

RvR verhuisdiensten gaat verder dan alléén verhuizen. Wij bieden u desgewenst een
totaaloplossing in diensten vóór, tijdens en na de verhuizing. Tevens kunt u bij ons
terecht voor klussen en onderhoud in en rond het huis, want ook daarbij kunnen
wij u gewoon van dienst zijn!
Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden.
info@rvr-verhuisdiensten.nl • www.rvr-verhuisdiensten.nl

06 14 47 66 77

voorschoten

HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘In 1941 ben ik in Brielle geboren. Van de eerste levensjaren in
oorlogstijd weet ik niet veel. Ik heb eigenlijk alleen maar goede
herinneringen aan mijn jeugd en schooltijd in Brielle.
Mijn moeder vroeg de werkmannen die bij ons aan de overkant
aan het klussen waren op de koffie. Ik was toen 22 en ontmoette zo voor het eerst mijn man. Jan is een zoon van de vroegere
broodbakker de Jong aan de oude Leidseweg.
Drie jaar later trouwden wij en verruilde ik Brielle voor Voorschoten. In het begin moest ik erg wennen in het Voorschotense en had ontzettend heimwee. Nu zou ik nergens anders
meer willen wonen.
Heel af en toe gaan wij nog wel terug naar Brielle en dan vooral
voor de Brielse feesten op 1 april. Als dochter van een rasechte
Brielse watergeuzin sla ik die niet over.
De eerste jaren woonden wij aan de Hooghkamer in een woonboot op een heel gezellig en landelijk plekje tussen de andere
woonboten in. Het was jammer genoeg van korte duur. Bij het
verplaatsen van de boot sloeg deze lek en moesten we omzien
naar een andere woning.
Het werd een flat aan het Kamerlingh Onnesplantsoen en later
aan het Jan van Goyenplantsoen. In 1986 hier zijn wij hier op
het Roosje Voserf terechtgekomen. Het is hier heerlijk rustig
wonen.’
WAT VOOR WERK DEED JE?
‘Ik heb altijd als parttimer kantoorwerk gedaan tot aan mijn
pensioen op 65 jarige leeftijd. In mijn Brielse tijd werkte ik voor
DSM in het Botlekgebied. Dat betekende elke dag met de auto op de veerboot
oversteken naar Rozenburg. Na DSM
werkte ik in Rotterdam voor de HollandAmerika Lijn, een onderwijsinstelling in
Amsterdam en in Voorschoten bij Rayovac (red.: bekend van de batterijen).
Bij de Holland-America Lijn mocht het
personeel altijd op de boten rondkijken
en kreeg ik eens de kans met de ‘Seven
Seas’ naar Noorwegen te gaan. Het was
zwaar weer tijdens die eerste cruise en
leerde ik meteen op zeebenen te staan.’
WELKE HOBBY’S HEB JE?
‘Sinds een jaar of tien maak ik elk jaar
een reis met mijn dochter Sandra. Onze

eerste reis was naar Australië. Samen gaan we varend en vliegend de wereld over, zoals naar Miami, Singapore, Dubai en
Hong Kong. Verder houd ik van handwerken - breien en haken
- en puzzelen (red.: De muren hangen vol met schilderachtig
borduurwerk van Thea).’
WELKE ACTIVITEIT DOE JE BIJ DE VOV?
‘Acht jaar geleden heb ik de coördinatie van het klaverjassen
overgenomen van Riet Kramer die het na 17 jaar welletjes
vond.
Het klaverjassen bij de VOV is in competitief verband, maar
wel recreatief. We hebben best wel wat deelnemers van 80+.
Die hebben op zo’n manier een leuk verzetje. Elke dinsdagmiddag spelen we van half twee tot half vijf. Meestal zijn er dan tien
speeltafels en spelen we twee of drie ronden.
Ik zorg voor de tafelschikking, de puntentelling en voor de koffie of een borrel. Mevrouw An Tensen helpt mij gelukkig met
de koffie. Elke week is er een prijzenpot bestaande uit van der
Valk kortingsbonnen en voor de competitiewinnaars is er aan
het eind van het seizoen een geldprijs van 30, 25 en 20 euro
beschikbaar.’
WELKE GEBEURTENIS MAAKTE DIEPE INDRUK OP JE?
‘Het overlijden van mijn vader staat mij nog steeds erg bij. Na
een lang ziekbed overleed hij op zijn 70e aan de gevolgen van
tuberculose. Wat ook indruk maakte zijn de reizen naar Abu
Dhabi en Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten en dan
vooral het bezoek aan de Sjeik Zayed-moskee met zijn pracht
en praal.’
Red.: Thea haalt op ons verzoek een
van haar laatste fotoboeken voor de dag.
We kijken samen naar de foto’s van de
mooie reizen en genieten zo mee van de
uitzichten vanaf de 120e verdieping van
een van de wolkenkrabbers in Dubai.
Wat is je volgende bestemming? ‘We
zijn er nog niet uit. Mijn dochter wil naar
Panama. Ik wil graag nog eens naar
Noorwegen. We zien nog wel.’
HOE ZIEN ANDEREN JOU?
‘Anderen zeggen dat ik altijd zo vrolijk
ben’. Red.: En daarmee sluiten we dit
plezierige gesprek met Thea af.
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

...Vet...

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

catering aan huis
ook bij bedrijven
voor de feestdagen

Bachlaan 21, Voorschoten
T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,
florencezorg

www.foodisfriend.nl | mail@foodisfriend.nl

Voor al uw
fietsplezier!
(Zie kortingsparade
achter in dit blad)

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

Hoeveel mensen zullen zich nog herinneren dat, eind jaren 40
en begin jaren 50, je alleen maar een woning toegewezen kon
krijgen als je in verwachting was van je derde kindje? En wat
je zolang moest doen? Inwonen. Na de oorlog waren er zelfs
gemeenteambtenaren die in huurhuizen kwamen kijken, een en
ander opmaten en vervolgens de bewoners te kennen gaven
dat ze nog genoeg ruimte hadden om zoveel mensen erbij te
huisvesten. Sommige mensen woonden, met hun twee kindjes,
in op een zolder. En geloof me, die waren in die tijd echt niet zo
geïsoleerd als vandaag de dag het geval is.
Toegegeven, het was na de oorlog en ook de massale, door
de overheid gestimuleerde, emigratie, had niet kunnen bijdragen aan het verhelpen van de woningnood. Op een of andere
manier schijnt Nederland daar in de daaropvolgende 75 jaar
eigenlijk nog steeds geen einde aan te hebben kunnen maken.
Niet dat er geen lovenswaardige initiatieven waren. Een ervan... het lavet.
Omdat een badkamer inmiddels verplicht was in de nieuwbouw
had de firma Ocriet in Baarn al in de oorlog het lavet bedacht
om, zo goedkoop mogelijk, voor het wassen in de huizen te
zorgen. Het lavet was eigenlijk een soort van aanrecht met een
diepe tobbe. Tezamen met kranen voor koud én warm water
en een slang met douchekop kon het lavet dienen als zitbad,
voetbad, als douche en zelfs als waskuip.
Het lavet was gemaakt van ocriet, een steenkorrel met witte cement dat, door plamuren en schuren aan zijn gladde oppervlakte kwam waarna er nog een speciale behandeling plaatsvond
waardoor het ding zo stevig was dat er zelfs een volwassene in
kon staan.
Het lavet kwam aan zijn naam door de samenstelling van de namen van de drie uitvinders: LAupmann - Van der Eerde – Trip.
De eerste huizen met lavet werden in 1947 gebouwd en, toen in
1951 de Nederlandse Vereeniging van Huisvrouwen haar goedkeuring er aan gaf, kwam er in vele sociale nieuwbouwhuizen
een lavet. Inclusief kranen, spiegel en planchet kostte een lavet
zo’n 125 gulden. En de firma Ocriet maakte er uitgebreid campagne voor. Als woningbouwvereniging kon je zelfs rekenen op
afbetaling.

Op het putje stond geschreven: ocriet reinigen met vim.
Voor kinderen was het echt een prachtige uitvinding: je kon er
zo heerlijk in zitten spelen al moest je wel heel lang wachten totdat het geisertje de hele bak vol had kunnen krijgen met warm
water. En hoe prachtig was de draaikolk, om nog maar te zwijgen van het geslurp, als het lavet leegliep.
En dan het wassen van de kleren. Het leek allemaal zo handig,
geen teil meer maar gewoon het lavet laten vollopen met warm
water. Uiteindelijk bleek het lavet dan toch weer aan de lage
kant om de was lekker
te kunnen boenen. Speciaal voor het lavet werd
door de firma Ocriet in
1956 de wasmachine
uitgevonden. Dat was
een apparaat dat onder
het lavet kon worden
geplaatst, waardoor een
schroef, geplaatst in het
lavet, kon draaien. Twee
jaar later werd er een
centrifuge ontworpen die
precies onder het lavet
paste.
Maar een lang leven
waren deze niet echt
beschoren, steeds meer
huishoudens kregen een
“echte” wasmachine,
Uiteindelijk was men het
er wel over eens dat dit
zeer Nederlandse product van een lavet toch
niet de ideale oplossing
was. En zo eindigde menige waskuip van het lavet... in de tuin als (loodzware) plantenbak.
MOnique

Inzendingen over vroeger of suggesties over onderwerpen zijn altijd welkom!
Bel me: 071-561 78 16 of mail me: rubriekVOV@gmail.com
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Christiaan Huygensstraat 10a
2251 CH Voorschoten
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709
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DICO

Nederlands
Dico van Barneveld

op u dheid!
gezon

* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
* Relatiegeschenken/kleding

www.slijterijadegeest.nl

WWW.DROOMVISIE.NL

Een verkeerd hoofdkussen
is dodelijk vermoeiend

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Ik houd van taal en woordgrapjes. Maar ik ben me er ook van bewust dat onze taal die
slechts door Nederlanders en Vlamingen – zo’n 24 miljoen mensen – gebruikt wordt een
soort folklore is (specifiek volksgebruik). Alle inspanningen om de taal levend te houden
ten spijt is zij toch gedoemd te marginaliseren (net als het verwante Suid-Afrikaans!). Dit
ten gevolge van de toenemende globalisering en het gebruik van het internet waarop Engels de mondiale voertaal is.
Juist om alle volkeren te verbroederen en taal vooral bedoeld is als effectief communicatiemiddel, ben ik er dus voor om Engels tot algemene wereldtaal te benoemen. Het Nederlands kan dan blijven bestaan, net als het Fries en het Limburgs en b.v. het Catalaans voor
Andorra en dat deel van Spanje dat Catalunya heet, als regionale talen; als daar behoefte
aan blijft.
Ik zat laatst in ons onvolprezen filmhuis in het Cultureel Centrum bij de film The Wife naast
2 dames die in de pauze Engels met elkaar spraken. Ik sprak hen aan om te vragen waar
zij vandaan kwamen. Het bleek te gaan om een Engelse dame die al enige tijd in Nederland woont en haar vriendin. Ik besloot de Engelse dame te testen op haar kennis van het
Nederlands waarvan zij had gezegd dat te willen leren. Ik zei dus: “Die Prime Minister van
jullie, Theresa May, heeft wel haar op haar tanden hè?” Zij keek mij niet begrijpend aan.
We lachten er wat om en ik legde haar de betekenis uit en tegelijkertijd ook maar de voor
ons alledaagse begrippen als: “met lange tanden eten” en “koude voeten krijgen”.
Ik realiseerde me weer hoe moeilijk het is voor mensen die een andere moedertaal hebben
dan wij om ons te begrijpen, laat staan onze uitdrukkingen te gaan gebruiken.
Ik ken mensen waarvan ik vind dat zij een stuk van hun tenen zouden moeten laten amputeren. Het lijkt immers wel of er steeds meer mensen zijn met “lange tenen”. Niet zo gauw
beledigd zijn en een beetje luchtiger met jou onwelgevallige situaties omgaan. Ja, het
hebben van een beetje humor maakt het leven voor iedereen een stuk leuker!
Zo zijn er allerlei niet alledaagse uitdrukkingen die oorspronkelijke Nederlanders als vanzelfsprekend gebruiken maar voor anderen abracadabra zijn. Een zin als: “Nadat zij de
geest gegeven had werd zij ter aarde besteld” behoeft uitleg.
Aan wie heeft zij de geest gegeven? Ja, dat blijft een enigma. En het werkwoord “bestellen” kennen we gewoonlijk alleen als “een order plaatsen”.

*Aanbieding geldig
t/m 31-12-2018
0p=op

Voorschoten - Schoolstraat 109A
Wassenaar - Langstraat 49

Uitdrukkingen als “dat krijg je in de schoot geworpen”, de wedstrijd werd “op het scherp
van de snede” gespeeld, hij keek met “vorsende blik” naar de “uit de kluiten gewassen jongen”, etc. zijn voor nieuwkomers en wellicht ook wel voor veel autochtonen best wel lastig.
Ik schud meestal mijn hoofd als ik de tunnel bij Leiderdorp in rijd op de A4 naar en van
Amsterdam, want daar staat (en waarschijnlijk bij alle tunnels) een bord met de tekst “ontsteek uw lichten”. Wie “ontsteekt” zijn licht tegenwoordig nog? Je doet het gewoon “aan”!
Een Brussels voorschrift? Rechtstreekse vertaling van wat bij Franse tunnels staat: “Allumez vos phares”. Een bord met alleen “Licht!” en bij de uitgang “Licht?” zou toch voldoende zijn?
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GISELLA

Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren

Brood
en
Spelen
Tekst en illustraties:
Gisella van Duijnen

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De Romeinen wisten het al: ”Panem et Circensis“, Brood en Spelen. Om de gunst van het
volk te winnen en te houden, brood en vermaak, dat moet je ze geven. De spelen waren nogal
bloederig, denk aan de gladiatoren die tot de dood vochten en de keizerlijke duim omhoog of
omlaag leven of dood betekende. En wat te zeggen van de arme eerste Christenen als maaltijd voor wilde dieren? Maar ja, het waren andere tijden.
In de loop der eeuwen veranderde het vermaak, er werden ellenlange “Mystères” gespeeld
op het Kerkplein. Muzikanten, jongleurs, vuureters reisden van dorp naar dorp, net als kermissen en kleine circussen. Het volk kwam aan zijn trekken. Kluchten en grove grappen met
hilarische situaties trokken volle zalen. Er was ook, vanzelfsprekend, meer serieus vermaak.
In de negentiende eeuw en ook later kwamen er gelegenheden in de buitenlucht, cafeetjes en
eethuisjes, het liefst langs water, waar je kon eten, drinken, dansen en vooral flirten.
Denk aan het prachtige doek van Manet “Le dejeuner sur l`herbe“ waar een naakte schone
op het gras rust. Een belangrijk personage was de waarzegster, voor een munt was ze bereid
je toekomst te voorspellen. Ik herinner me mijn vriendinnen, zwijmelend van opwinding bij het
horen dat een zeer knappe en zeer rijke jongeman op hen zat te wachten. Ik had toen andere
dromen.
Al dat liefelijke, kleinschalige en een beetje kneuterige verdween met de komst van de grote
attractieparken, de muziek festivals en de sport evenementen. Iedereen scheen tevreden en
er was geen vuiltje aan de lucht in ons Europees walhalla (op een enkel incident na, wat ook
begrijpelijk is, je moet zo nu en dan boos worden) tot aan de opstand in Frankrijk van de gele
hesjes, waar een enorme menigte door de Champs Elysées trok, gillend, brekend en plunderend en het vertrek of de guillotine voor de elite eiste.
Goddank doen we dergelijke dingen niet. Bij ons zijn de demonstraties beschaafd, trouw aan
het poldermodel, op enkele uitzonderingen na, ook begrijpelijk. Zijn we, nuchter zoals we zijn,
bang dat de verzekerigsmaatschappijen zullen profiteren om de premies te verhogen? Wie
weet? Maar onze “elite” had in de gaten dat er iets gebeurde, dat de Europese burger aan het
rebelleren was en ook wij hier risico’s liepen, dus gauw nieuwe “spelen” vinden om de burger
zoet te houden.

Met de Provinciale Statenverkiezingen in zicht was het niet moeilijk iets te bedenken. De
nieuwe spelen zouden “Het politiek debat” heten. Voormannen van de bestaande elite, de
toekomstige en een paar recalcitranten zouden tegen elkaar op televisie debatteren. De grote attractie zou de prognose van de
waarzegsters zijn. Geen gore oude vrouwen maar jonge mannen/ vrouwen strak in het pak, die met de computer in de hand zeer
wetenschappelijke en niet kloppende uitkomsten zouden analyseren. Ze heten “opiniepeilers” en zijn alom gevreesd en verguisd!
Het eerste debat was belachelijk, dat was misschien de bedoeling. Amusement van zeer laag niveau voor het volk. De opiniepeilers trokken zeer serieuze gezichten om het verlies van de regerende elite te verkondigen. Stemmen valt niet mee, zeiden
kennissen. Niet- stemmers hebben geen recht om te mopperen, conclusie: altijd stemmen. Op wie?
U zult het niet geloven, maar er is een wonder gebeurd: iedereen heeft gewonnen!
De voormannen van de verliezende garde maakten een triomfantelijke intrede bij hun achterban waar ze onder luid gezang en applaus de twee echte
winnaars, de net niet verliezers en de verliezers feliciteerden. De medewerkers en de trouwe kiezers bedankten om daarna dood leuk te verkondigen
dat ze eigenlijk ook winnaars waren, hoe? Omdat ze minder verloren hadden
dan in de prognoses. Dat is logica beste VOV-ers. Pure kolder.
De intrede van de grote winnaar was een Hollywood gebeuren. Dalend, met
een beminnelijke glimlach, van de trappen van het Kurhaus werd hij omhelsd, geknuffeld, gekust en zo beleefde onze nep Cicero zijn fijnste uur. De
ander, iets minder grote winnaar, de lieve cherubijn met de fluweelzachte
ogen kreeg wel een ijzige blik bij het boe geroep van zijn aanhang toen hij de
grote winnaar feliciteerde. Zo doen we het in Nederland niet, we feliciteren
zonder boe geroep, we dreigen niet en we vieren de democratie met zijn allen.
Met deze nieuwe spelen, kunnen we een tijdje voort. In mei zijn namelijk de
Europese verkiezingen!!!
Beste VOV-ers, niet vergeten te stemmen en verder wens ik jullie genoegelijke debatten en ontspoorde opiniepeilingen.
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Woningtextielhuis
woon - en slaapcomfort

Alle leden geven wij 15% korting
op bedden en matrassen.
Tevens 10% korting op vloeren,
gordijnen en zonwering.
Wij komen graag vrijblijvend bij
u meten en monteren alles gratis.
Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
tel. 071-5617979 | www.woningtextielhuis.nl

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

Administraties •
Belastingzaken •
Computerverwerking •
Bedrijfsadviezen •
Verzekeringen •
Financieringen •
Hypotheken •

071-5613437
info@duindamadministratie.nl
Anthoni v Leeuwenhoekkade 19, 2251 JS Voorschoten

Theo Groenewege
Mijn loopbaan
1e van 3 delen

Ik heb al eens eerder geschreven over mijn werkzaamheden bij het HIVO (Haags Instituut voor Volksontwikkeling), waar ik vanaf
de schoolbanken terecht kwam en waar ik het zeer naar mijn zin had, maar het stopte omdat ik onder de wapenen moest. En die
wapenen moest ik opnemen in Ned. Oost-Indië. De band met het HIVO duurde echter voort doordat mijn ex-collega’s me niet
bleken te vergeten en me pakketten toestuurden.
Toen het er naar uitzag, dat ik spoedig thuis zou varen, bereikte me een brief van de directeur. Wat mijn plannen waren na terugkomst in Nederland. Ik zou van harte welkom zijn als ik mijn oude baan zou willen hervatten, maar de directeur waarschuwde,
dat de mooiste tijd van het HIVO voorbij was. Ik zou beter kunnen gaan solliciteren naar een andere baan. En inderdaad na mijn
terugkeer fuseerde het HIVO met de Volksuniversiteit. Ik had toen overigens nog 4 maanden militaire dienst te goed.
Na ruim ontschepingsverlof bereikte me een telegram of ik me de volgende dag wilde melden in de kazerne van het vliegveld
Valkenburg. Daar aangekomen deed men zeer verbaasd. Ze wisten helemaal niets van mijn komst af. Ik ging van officier naar
officier. Nergens bleek men op een schrijver II te zitten wachten. Al met al was de dag grotendeels verstreken. Ik maakte het middagmaal mee en zag de vliegtuigen van nabij zonder er overigens een tochtje mee te maken.
Ik zou dan ook naar huis gaan en liep richting uitgang toen ik te horen kreeg, dat ik moest wachten op een sloep, die naar de wal
ging! Nu was dat “gebruik” me als marineman natuurlijk wel bekend. Het hielp niet, dat ik vertelde, dat ik alleen maar op bezoek
geweest was. Dus ik stelde me op in het gelid en wachtte op de officier van de wacht. Tot mijn stomme verbazing zei die tegen
me, dat ik het kamp niet uit mocht zonder me
eerst te hebben geschoren. Volgens mij had
ik alleen wat vlashaartjes, ik was 21 en had
mezelf nog nooit goed geschoren. Protesteren
hielp niet. Ik dus terug naar de kazerne naar
één van de jongens, die ik ontmoet had. Met
wat scheerzeep en een mesje in een houder
verdwenen de baardhaartjes en kon ik met een
nieuwe sloep alsnog naar de wal. Het volgende
telegram waar ik me moest melden (zonder excuses) liet niet lang op zich wachten.
Deze keer moest ik me melden in een landmachtkazerne in Den Haag, mijn woonplaats.
Geen probleem. Ik stapte de volgende dag op
de fiets en reed naar de kazerne. Aan de ingang werd ik verwezen naar de kantine. Daar
bleken enkele collega-matrozen aan een lange
tafel te zitten met een berg boterhammen voor
zich, die ze aan het smeren en beleggen waren.
We maakten kennis en deze keer bleken ze er
van op de hoogte te zijn, dat er een nieuwe collega zou komen. Ik schoof aan en kreeg witte
boterhammen voor me, waarvan ik er 10 met
boter besmeerde, belegde met kaas en in een
papieren zak stopte.
Vervolgens stapten we met 6 man op de fiets,
verlieten de landmachtkazerne en reden naar
het gebouw van de geneeskundige dienst van
de marine. Daar maakte ik eerst kennis met
mijn chef, zijnde een marine-arts en met mijn
naaste baas, die een burger bleek te zijn.
Ik kreeg te maken met de medische gegevens
van het in Nederland dienende marinepersoneel. Dat maakte voor mij de cirkel rond.
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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

Sandra de Jong

Co

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze
boodschappen bij Jumbo Roemer Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met
brede looppaden, een groot assortiment en
aardig, servicegericht personeel; kortom
heel prettig om daar te winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs,
dat de directie van deze Jumbo-vestiging de
VOV sponsort in de vorm van de koffie en
koekjes die wij voor onze diverse activiteiten
gebruiken.
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Rical Cleaning Products

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN

VOORSCHOTEN
REINIGINGSMATERIALEN
071 576 76 71 REINIGINGSMACHINES

Tekst en foto: Nico Fennes
Bij Moerkerks Plantenparadijs aan de Hofweg kom je
voor planten, aarde, mest en een scala aan potterie.
Het tuincentrum staat bekend om zijn klantvriendelijke
en klantgerichte houding. Je wordt met een glimlach geholpen en gaat met een eerlijk product en goed advies
de deur uit.
Bij de geraniums staat op dit moment het bordje ‘denk
aan de vorst’ en bij de kassa krijg je de boodschap mee
vooral rekening te houden met de ijsheiligen oftewel de
laatste dagen in het voorjaar waarop nog nachtvorst kan
optreden.

‘Klanten komen er speciaal voor naar hier, omdat het om
een kwaliteitsproduct gaat’, zegt Frank.

Frank Moerkerk is al weer van de derde generatie Moerkerk. 87 jaar geleden begon zijn opa hier met een kwekerij en liep hij de deuren langs met de bloemenmand.
Door de jaren heen heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot
een breed georiënteerd tuincentrum.
Jarenlang was Moerkerk een begrip op de Rotterdamse
en Voorschotense markten, maar na de uitbreiding van
het tuincentrum gaat alle aandacht tegenwoordig uit
naar kwaliteitsproducten in een assortiment van hangplanten, perkplanten, heesters, vaste planten en bijen
lokkende planten. Voorbeelden zijn de Buddleja, de
Toscaanse Jasmijn en de Hollandse bougainville waar
Moerkerk bekend om staat.
Een ander typisch gewild product van Moerkerk zijn de
hangmanden met zomergoed. Er hangen er 900 klaar
voor een nieuwe eigenaar.

Moerkerk kenmerkt zich met kennis van zaken. We hebben alle soorten aarde en mest en ons personeel heeft
de kennis in huis om het juiste product aan te bevelen. Moerkerk heeft de laatste jaren ook veel aandacht
voor biologisch tuinieren. ‘Mensen zijn er mee bezig en
vragen ernaar’, zegt Frank. ‘Wij zijn gespecialiseerd in
producten van DCM en hebben natuurlijke oplossingen
voor ongedierte in de tuin. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
het bestrijden van luizen met lieveheersbeestjes. Wij leveren die lieveheersbeestjes.’

Er is volop voorjaarsdrukte in Moerkerks tuincentrum,
maar tussen de bedrijven door weet Frank af en toe tijd
vrij te maken voor het bezoeken van buitenlandse kwekers om de mooiste planten te selecteren. ‘Dan is het
geen vakantie, maar twee dagen hard werken. Gisteren
is hier nog een grote hoeveelheid uit Italië afkomstige
planten gelost.’ Wie rondkijkt ziet dan ook de prachtigste
plantencollecties.

Het voorjaar is aangebroken. Elke tuinbezitter staat te
springen om de tuin op en top te maken. Kom gerust
eens langs in Moerkerks Plantenparadijs aan de Hofweg 6.
www.moerkerksplantenparadijs.nl
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UITLEG HERSENKRAKER (PAG. 9)

Wij vinden het leuk als u reageert op items uit onze
Nieuwsbrief! We ontvangen graag uw reacties en/of kopij
(max. 500 woorden en evt. een foto in hoge resolutie) op:

kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven mag natuurlijk ook.
Handgeschreven reacties mag u sturen naar:

Mieke van Berkum
Bartoklaan 7
2253 CW Voorschoten
De volgende editie is weer een dubbelnummer.
Sluitingsdatum voor reacties op de Nieuwsbrief van
juli/augustus is UITERLIJK(!) 10 juni

Wenst u goed en vrijblijvend advies?
Wilt u een professionele behandeling?

WOORDZOEKER

Bel dan naar de Tandprotheticus,
dé specialist op het gebied van
aanmeten en vervaardigen
van gebitsprotheses.
Wij zijn ook gespecialiseerd in
implantaatgedragen protheses.
Joh. Vermeerplantsoen 3a
2251 GP VOORSCHOTEN

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ WASSENAAR

• Tel: 071 562 2255
• info@tandprotheticus.nu
• www.tandprotheticus.nu

Aangesloten bij:

STICHTING ALZHEIMER CAFÉ VOORSCHOTEN
Bijeenkomst elke derde woensdag van de maand.

Odensehuiskamer, Prof. Einsteinlaan 2F, Voorschoten.
Gratis toegang. Inloop: 19.00 Aanvang: 19.30 Einde: 21.30

Woensdag 15 mei 2019

Thema: Dementie en afscheid nemen
Gastspreker: Wout Huizing

Woensdag 17 juni 2019

Forum: bezoekers kunnen vragen stellen
aan een panel van (ervarings)deskundigen.
Voor vervoer en oppas kan worden gezorgd.
Informatie: Voor Elkaar, Tel.: 071 561 9001
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
ROEST
TWEEWIELERS

Schoolstraat 62
071 561 24 96
Korting navragen in de winkel

R. Wagnerlaan 85 - 071 561 48 48

alleen op vrijdag speciale
korting voor ouderen

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50
KINDERKLEDING KINDERSCHOENEN

FASHION 4 KIDZ

Schoolstraat 113 - 071 562 0050

10% korting

WONINGTEXTIELHUIS
Treubplein 2
071 561 79 79

15% korting op bedden
10% korting op alle andere producten

10% korting
op huismerkinkt op vertoon
Voorstraat 55a - 071 71 07 402
van ledenpas.
www.compleetit.nl

* Evenementenorganisatie
* Promotiematerialen
* Relatiegeschenken
* (Sport) Kleding
* Fotomarketing

BRIDGEN
Maandagmiddag van 13.30-16.30 uur.
Gijs Lyklema, Tel: 071 5428536
Dinsdagavond (TOGV) van 19.45-23.00 uur.
Wil Niersman: Tel: 071 5803742,
droogman@ziggo.nl
Wim Viertelhauzen:Tel: 071 5613382
viertelhauzen@gmail.com

Dobbeweg 3

071 561 50 02
* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
10% korting op alle reparaties
* Relatiegeschenken/kleding

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84

5% korting op
aankopen voor uzelf

Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld, Tel: 071 5619639/
0619695760

Excl. afgeprijsde artikelen

5% korting
op het
notarieel
honorarium

KLAVERJASSEN
Dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur.
Zaal open: 13.00 uur.
Thea de Jong; Tel: 071 5316358

G. BESUYEN

7,5% korting

mspiegeler2@gmail.com
Johan Willem Frisolaan 3c
0614641125

VOV SENIORENCENTRUM
Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34
www.vovvoorschoten.nl

www.we-je-em.nl
071-5426709

10% korting op
onze geldende
tarieven

Richard Wagnerlaan 85

ACTIVITEITEN IN HET VSC

Molenlaan 35f1
Chr.
Huygenstraat 10a
2251
CB Voorschoten
info@we-je-em.nl
2251 CH Voorschoten
www.we-je-em.nl
info@we-je-em.nl
071-5426709

ZWEMBAD HET WEDDE

GOLFBAAN HET WEDDE
Tarieven navragen bij golfpro

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

zie advertentie
in dit blad
Schoolstraat 109a, Voorschoten
Langstraat 49, Wassenaar

Rijwielspecialist
Voorstraat 13
(071) 561 27 02

BILJARTEN/KLAVERJASSEN
Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.
Anko Hamringa; Tel: 071 5613951

Korting navragen in de winkel

SOOSMIDDAG

PEDICURE
SONJA ZOETEMELK-NEDERHOF

Op vertoon van uw
VOV ledenpas:

06 521 851 59
www.PediLuxx.nl
sonja@pediluxx.nl

koffie bij ons
voor €1,25

Molenlaan 35, Voorschoten

€ 2,50 korting
op rijbewijskeuringen
Locatie: Rooseveltstraat 65, Leiden. 071-5160020
Zie www.scal.nl voor meer informatie.

VOV leden ontvangen 10% korting

Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo!

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

Thea Zweers; Tel.: 071 561 4084

TEKENEN/SCHILDEREN
’t BLOEMENHOFJE
Winkelcentrum N-Hofland
071 576 56 33
www.bloemenhofje.nl

SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

Wakkere
Makker
Hondenservice Voorschoten

Uw beauty specialist
aan huis

06 83 53 74 74 | marijke@wakkeremakker.nl

Tel: 06 101 306 64
sharinashairstyling@outlook.com
sharinashairandbeauty.nl

✓ Uitlaat in kleine groepen
✓ Individuele training
✓ Gedragstherapie

Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Lia Winkelman Tel: 071 5765100

CBD olie/balsem met testrapport
06 403 986 57 |www.spoonbill.shop

Laat uw eigen biografie schrijven
Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden:

info@Life -In-Letters.nu
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DAGREIZEN

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO ROEMER!

Emelie Rijnbeek,
Tel: 071-5318880

Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 071 561 76 16
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Peter de Boer, Tel: 071 561 56 96
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie: Thea van der Geest, 06 55 96 61 91 (bellen
vanaf 13.00 uur)
Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84. Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl
Public Relations: Sandra de Jong, Tel. 06 14 62 67 58
mail@sandra4events.nl
Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl
Evenementencommissie:
Ton Blom, Tel. 071 576 57 11
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl
Computercursussen: Chr. v.d. Jagt, Tel: 071 561 84 80
computercursus@vovvoorschoten.nl
Bankrekening VOV lidmaatschap/ computercursussen
NL86INGB0005062260
o.v.v. lidmaatschap VOV of PC-Cursus
Bankrekening reizen NL24INGB0004280392
o.v.v. reisnummer, 8 weken voor vertrek te voldoen
Bankrekening evenementen NL35INGB0006564156
o.v.v. VOV (evenementen)

Of handgeschreven: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7,
2253 CW Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

PATCHWORK

Mail naar:
advertenties@vovvoorschoten.nl

Bestuur
Voorzitter: Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl

Dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Joke Creyhton Tel: 071 8891857

Lisette vd Born Tel: 071 5761524
alleen van 18.00-20.00 !

ADVERTEREN OP
DEZE PAGINA?

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.

Nieuwsbrief

Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.

Bij het boeken
een behandeling
ontvangt
u als lid van het
VOVvan
leden
ontvangen 10%
korting
VOV 10%
bij hetvan
boeken
van een behandeling.
bij korting
het boeken
een behandeling.

CORRESPONDENTIEADRES:

Maandagmiddag van 13.30-15.45 uur
Diana van Bohemen Tel: 06 17489592

KERAMIEK/HANDWERKEN

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

COLOFON

MEERDAAGSE REIZEN
Hans Zwaan,
Tel: 071-5764557

Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl

Eindredacteur: Nico Fennes, Tel: 06 387 167 05
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Correctors: Jeanneke de Nooijer, Dico van Barneveld
Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging Nieuwsbrief: Theo Bakker, Tel: 071 561 79 07
E-mail: theovov@gmail.com
DISCLAIMER
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te
korten of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende
of anderszins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden
geweigerd. Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst
worden, indien de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en standpunten van columnisten, alsmede
‘uitspraken’ van derden in ingezonden reacties worden niet
noodzakelijkerwijs onderschreven door de VOV redactie en het
bestuur. De redactie is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor
door derden gedane beweringen. Foto’s gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend gebruikt voor plaatsing
in de Nieuwsbrief en/of de website en niet gebruikt voor andere
doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan kunt u dit melden bij bestuur of redactie. Overname van artikelen of gedeelten
daarvan is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van
de redactie en met bronvermelding.
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Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
Leden van de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten ontvangen 10% op de geldende tarieven voor hun aangifte inkomstenbelasting. Wij hanteren
speciale tarieven voor de begeleiding bij het invullen en beoordelen van de door de belastingdienst vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting.

Koeleman Hilversum

Koeleman Voorschoten

Koeleman Amsterdam

Vreelandseweg 7
1216 CG Hilversum
Tel. 035 62 443 41

Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

Mensinge 28
1083 HC Amsterdam
Tel. 020 44 20 798

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

